
BSO voor iedereen

Leuke activiteiten 
met andere kinderen, 

in je eigen buurt!

Ontdek je talent!

Voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar!

Kom je samen 
spelen en ontdekken? 



Welkom bij
BSO voor iedereen!
Wat is BSO voor iedereen?
Dankzij de ‘BSO voor iedereen’-regeling kunnen álle kinderen naar de buitenschoolse opvang.  

Na schooltijd én in de vakanties lekker samen buitenspelen, leren en ontdekken. En meedoen 

aan sportieve en culturele activiteiten.

Hoe werkt het?
Alle kinderen in Weert van 4 tot en met 8 jaar zijn welkom. 1 keer per week, na schooltijd en in 

de vakanties. Ook als je als ouder niet werkt en geen kinderopvangtoeslag ontvangt, mag je 

kind komen.  

Jouw kind heeft een fijne middag op de BSO. Jij hebt tijd om iets te doen met je andere 

kind(eren), rustig je zaken te regelen, een cursus te volgen. Of gewoon eens een moment  

voor jezelf.

Wat kost het? 
De kosten blijven laag dankzij subsidie van de gemeente Weert. Laat jouw tarief berekenen. 

Op de achterkant staan de telefoonnummers en e-mailadressen waar je ons kunt bereiken.

Rekenvoorbeeld:

Waarom BSO voor iedereen?
Met BSO voor iedereen bieden de gemeente, basisscholen en de kinderopvang in Weert, 

kinderen écht gelijke kansen. We starten met kinderen van 4 tot en met 8 jaar.  

Het doel is uiteindelijk alle kinderen van Weert (tot 13 jaar) BSO voor iedereen te kunnen bieden. 

Onze pedagogisch professionals geven alle kinderen graag een extra steuntje in de rug. 

Meer informatie
Wil je meer weten of je kind aanmelden? 

We kijken graag naar jouw mogelijkheden en eventuele kosten. 

Belastbaar inkomen per maand

t/m 2.500 euro

4.001 t/m 4.500 euro

vanaf 6.001 euro

Ouderbijdrage per maand
(1 dagdeel x 52 weken)
5 euro

20 euro

40 euro

Knutselknapperd,

   sportster

      of 

   toneeltopper

Je bent welkom!



Meer informatie of aanmelden? 

BSO Markant T: 0495 - 52 53 41 

 E: regiopeelenmaas@humankind.nl 

BSO Regenboog T: 0495 - 52 53 41 

 E: regiopeelenmaas@humankind.nl 

BSO Waterval T: 0495 - 52 53 41 

 E: regiopeelenmaas@humankind.nl 

BSO Hoera Leuken T: 077 - 358 97 97 

 E: info@hoerakindercentra.nl 

BSO voor iedereen is een gezamenlijk initiatief van de gemeente 

en de kinderopvang in Weert om alle kinderen écht gelijke 

kansen te bieden. 

www.gemeenteweert.nl

www.humankind.nl

www.hoerakindercentra.nl

www.puntwelzijn.nl


